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o dia  19, as Diretoras do SISERGS visitaram a Escola Mascarenhas de Moraes, em Cachoeirinha, para a 
tradicional apresentação do Sindicato à turma que está iniciando o curso Técnico em Secretariado neste 
semestre. O encontro, que  nada mais é do que um bate-papo informal,  foi muito produtivo e contou com a 
atenção e participação de todos.  
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o dia 23, o encontro “Coaching – para quem quer mais” na sede da Fecosul reuniu um grupo seleto que 
entendeu que naquele sábado ensolarado havia um motivo a mais para sair de casa: encontrar pessoas com 
uma proposta de mudança de vida.  
 

Sim, foi esta a temática desenvolvida com muita propriedade pelas consultoras em Coaching Mônica Loiola, Lorena 
Fontoura e Juliana Borba. Elas foram muito felizes tanto no planejamento quanto na execução de seu programa, 
evidenciando comprometimento e sensibilidade na apresentação do tema, diante do qual contaram com total 
adesão do felizardo público.  
 

Como resultado da reunião, pode-se dizer que as pessoas que lá estiveram sentiram-se privilegiadas ao 
compartilhar de momentos de tão profunda importância, fazendo-as refletir sobre seus objetivos e metas, 
reclassificando, talvez, seu modo de agir para alcançá-los. 
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o transporte público: respeite o espaço do outro 

Nunca monopolize os apoios do trem ou ônibus. Deixe os outros passageiros se segurarem também. 

Não permaneça parada na porta se não for desembarcar, já que, assim, você impede a saída dos outros. 

Evite acertar os passageiros com bolsas, sacolas e mochilas. 

Nunca sente em assentos preferenciais quando houver idosos e gestantes. 
  

Ao celular: lembre-se de que não está só 
No cinema, no teatro e em reuniões, desligue o aparelho.  
Se estiver esperando uma ligação importante, deixe no modo silencioso e afaste-se para atender. 
Celulares em hospitais, só para os profissionais a trabalho. Se precisar mesmo usar o aparelho, vá até a calçada e 
seja discreta. 
Evite usar o viva-voz se houver mais pessoas por perto. É chato ouvir conversa alheia. 
Ao ligar, nunca pergunte: “Onde você está?” É falta de educação. 
A primeira pergunta deve ser: “Você pode falar agora?”. 
Sempre retorne um recado deixado na sua caixa postal. É sinal de atenção. 
Nunca ligue para alguém antes das 9h da manhã ou após as 10h da noite, a menos que tenha combinado.   
Só peça um celular emprestado em casos urgentes.  
E nem pense em fazer ligações interurbanas. 
Nunca deixe o celular tocando na mesa quando estiver longe. 
 

No elevador: ali também é um local público!  
Ao entrar, cumprimente as pessoas, mesmo que seja a primeira vez que as vê. 
Não segure a porta do elevador enquanto bate papo. Alguém pode precisar usá-lo em outros andares. 
Mas segure-a se alguém estiver se aproximando. É simpático e gentil. 
Jamais fale alto dentro do elevador. 
Evite entrar com alimentos ou bebidas, pois você corre o risco de sujar as pessoas. Se não tiver jeito, mantenha a 
bebida ou comida bem fechada e fique atenta. 
Conversar no elevador é deselegante. Interrompa o assunto e retome quando descer. 
 

Fonte: Comportamento – Fernanda Cury - Revista Ana Maria nº 919 de 23/5/2014 - www.revistaanamaria.com.br 
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Fonte: http://www.abpsec.com.br/ 
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DICA  DE   LEITURA 
 

As Novas Competências do Profissional de Secretariado 

De: Edméa Neiva e Maria Elizabete Silva  
 

 

De forma lógica e didática, o livro – em sua terceira edição totalmente revisada e atualizada – 

continua com o objetivo de atrair a atenção dos profissionais de Secretariado para temas 

fundamentais à sua formação. As novas competências do profissional de Secretariado é uma obra 

que facilita as pesquisas, consultas e revisões tanto a estudantes quanto a profissionais e 

professores da área. A obra já faz parte da bibliografia oficial dos cursos de Secretariado. E vai além: 

é literatura obrigatória para a elaboração de monografias em cursos de pós-graduação/graduação e 

artigos científicos. Dentre os assuntos abordados ressaltem-se: 

• o glossário, que foi enriquecido com os termos utilizados no segmento financeiro, negócios 

internacionais e assuntos pertinentes ao contexto da globalização; 

foram acrescentadas novas normas de qualidade; 
 

• a evolução da atuação do profissional de secretariado, no exercício da nova liderança na atuação secretarial  

empreendedorismo; 

• o tema inteligência emocional, ao qual foram agregados os conceitos de resiliência; 
• o tema qualidade, ao qual foram acrescentadas novas normas de qualidade; 

• as técnicas secretariais, que foram atualizadas com os recursos tecnológicos; 
• a história atualizada da profissão, suas conquistas, a legislação, o código de ética, a organização da classe e o exercício da 
globalização, iniciado e mantido pela Federação Nacional de Secretárias e Secretários (Fenassec) com todas as entidades 
secretariais no âmbito mundial. 

 

Escrito por duas das mais respeitadas lideranças do setor, o livro foi elaborado com pesquisa séria e atual, contato e vivência 
com profissionais atuantes. É direcionado, principalmente, para atender e superar as necessidades de mercado. 
 
  

ATUALIZAÇÃOATUALIZAÇÃOATUALIZAÇÃOATUALIZAÇÃO            LINGUÍSTICALINGUÍSTICALINGUÍSTICALINGUÍSTICA    ––––    PORTUGUPORTUGUPORTUGUPORTUGUÊSÊSÊSÊS    
 

Só o português tem saudade? Aldo Bizzocchi 
 

m dos mitos mais arraigados entre os falantes do português é o de que só nossa língua tem uma palavra que 
denota o sentimento de tristeza pela ausência de algo ou alguém. Primeiro, consideremos que se nem mesmo 
numa única língua é possível encontrar sinônimos perfeitos muito menos quando se passa de um idioma a outro. 
 

No entanto, há expressões equivalentes em várias línguas para o que chamamos de saudade. Em espanhol, 
añoranza; em inglês, longing e yearning; em alemão, Sehnsucht e Heimweh... Dizem mesmo que o polonês tem um 
equivalente exato (embora seja arriscado falar em exatidão em matéria de línguas) para “saudade”: é tęsknota. 
 

E para expressar a falta de alguém querido há expressões como te extraño (espanhol), I miss you (inglês), tu me 

manques (francês), e assim por diante. Sem falar em “nostalgia”, palavra presente em muitos idiomas e originária do 
grego, que quer dizer “saudade do lar, desejo de regressar” (nóstos = volta para casa; álgos = dor), sentimento 
experimentado pelos navegantes que passavam anos longe de casa e da família, como Ulisses na Odisseia (esse sentido 
também está presente no alemão Heimweh (Heim = lar; Weh = dor). Evidentemente, a nostalgia é, pelo menos para os 
falantes de português, um tipo específico de saudade: a que sentimos do passado, de um tempo em que éramos – ou 
pensávamos ser – mais felizes. 
 

Seja como for, a nossa “saudade” provém do latim solitatem (solidão), que também originou o espanhol soledad, que 
significa que a saudade estava originalmente ligada ao sentir-se só, abandonado, distante dos entes queridos. Para 
muitas pessoas, por sinal, estar longe do ser amado é o mesmo que estar sozinho, ainda que em meio a uma multidão. 
 

Quanto à separação silábica de “saudade”, os dicionários atuais só admitem “sau-da-de”. No entanto,  os mais antigos, 
especialmente lusitanos, admitiam “sa-u-da-de”, com hiato – e muitos poemas até a época parnasiana trazem grafada a 
palavra como “saüdade”, para acentuar a separação entre o “a” e o “u”. Essa escansão se deve em parte às necessidades 
da métrica clássica e em parte a uma aproximação sonora com “saúde” e “saudar” (que se conjuga “saúdo”, “saúdas”, 
“saúda”, etc.). Aliás, o latim solitatem passou primeiro ao português “soidade” e só depois se tornou “saudade”. A 
explicação para essa passagem é obscura, mas uma hipótese plausível é que, assim como temos as variantes “louro” e 
“loiro”, “coisa” e “cousa”, “soidade” admitisse a variante dialetal “soudade”, que, por dissimilação ou influência de 
“saudar”, resultou na nossa “saudade”. O fato é que, embora o português e o espanhol sejam línguas irmãs, cada uma 
desenvolveu sua maneira própria de denominar esse sentimento. 
 

Fonte: http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/so-o-portugues-tem-saudade-326539-1.asp 
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PREPOSTO E EMPRESA PAGARÃO SOLIDARIAMENTE POR ASSÉDIO COMETIDO CONTRA EMPREGADA 
  

2ª Turma do TRT de Mato Grosso manteve a condenação imposta a um centro de odontologia localizado 
no município de Sorriso, a 420km de Cuiabá, e a um de seus dentistas pela prática de assédio moral contra 
uma empregada que, de acordo com as provas contidas nos autos, foi acometida de Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) após um quadro de forte estresse em serviço. 

 

A empresa e o profissional deverão pagar, de forma solidária, 50 mil reais como compensação por danos morais, 
mais pensionamento mensal de 25% do salário recebido pela ex-empregada, a título de dano material. 
 

Com base em laudo de médico pericial, os desembargadores concluíram que a pressão sofrida pela trabalhadora no 
emprego contribuiu para o agravamento de um aneurisma pré-existente, ocasionando o seu rompimento. A 
trabalhadora entrou em coma e foi para a UTI, ficando com sequelas na fala, escrita, leitura e dificuldades para 
executar tarefas rotineiras, como pentear o cabelo ou trocar de roupa. 
 

Recurso Ordinário 
O processo veio ao Tribunal porquanto a empresa e o dentista recorrerem da decisão do juiz Átila Roesler, 
proferida na Vara do Trabalho de Sorriso, por meio da qual os condenou a compensar a trabalhadora em 400 mil 
reais, sendo 150 mil por danos morais e 250 mil por danos materiais, devendo este último ser pagos em parcela 
única. 
 

No recurso, os réus alegaram, entre outras coisas, cerceamento de defesa, dizendo que a especialidade técnica do 
perito não era suficiente para diagnosticar o problema. Também afirmaram que a ex-empregada apresentava 
diagnóstico de tumor cerebral, e não de aneurisma, e que há prova apenas da pressão ordinária do trabalho, mas 
não de um cerco à obreira. Ademais, pontuaram que não foi comprovado o vínculo entre a doença e o trabalho. 
 

A Turma rejeitou os argumentos da empresa e do profissional, mas acatou o pedido de reforma da sentença para 
reduzir o valor da condenação. Assim, considerando o porte econômico dos réus, estabeleceu a reparação por 
danos morais em 50 mil reais e alterou a forma de pagamento da indenização devida por dano material de parcela 
única para pensionamento mensal, no importe de R$ 225,00, acrescido anualmente de uma parcela do mesmo 
valor relativa ao 13º salário. 
 

Assédio moral 
Os assédios eram cometidos pela superior hierárquica da empregada vitimada, sócia-proprietária no centro de 
odontologia. Conforme relatos das testemunhas ouvidas, “o clima era de terror no ambiente de trabalho e havia 
humilhações frequentes”. Segundo uma delas relatou ao juiz Átila Roesler, os empregados sentiam "medo" de que 
a superior poderia não gostar de alguma coisa que fizessem. 
 

Além de episódios em que a sócia-proprietária se exaltava com a empregada que sofreu o AVC por causa de atrasos 
dos pacientes, gritando para que ela resolvesse o problema, as testemunhas afirmaram ser comum a trabalhadora 
voltar alterada da sala da chefe, sendo perceptível como ficava constrangida e nervosa após tais reuniões. 
 

A relação entre os abusos e o quadro de AVC sofrido foi confirmada pelo médico perito que analisou o caso, sendo 
o diagnóstico decisivo para que a Turma mantivesse a condenação aplicada pela Vara de Sorriso. Segundo o laudo, 
o estresse no trabalho “foi fator desencadeante da hemorragia intraparenquimatosa cerebral, por provocar uma 
crise hipertensiva e consequente ruptura do vaso cerebral causando o sangramento”. 
 

“Com efeito, (...), a preposta dos réus discutia com as empregadas, inclusive a autora, e jogava objetos, tais como 
medicamentos e agendas, ao chão, o que certamente transbordava as fronteiras da má-educação e alcançava o 
intuito de ferir a dignidade de seus interlocutores”, destacou a desembargadora Beatriz Theodoro, relatora do 
processo no Tribunal. 
 

O voto da relatora, que concluiu pelo nexo concausal entre o AVC e o estresse no trabalho, foi acompanhado por 
unanimidade pelos demais integrantes da Turma. 
 

A empresa tentará levar o caso até o Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio do Recurso de Revista, já 
protocolado no TRT. (Processo 0000101-18.2013.5.23.0066). 
  
Fonte: TRT/MT - 05/08/2014 - Adaptado pelo Guia Trabalhista – divulgado por Mª Normélia Alves Nogueira, Presidenta  do SISDF 
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Como encontrar a motivação que faltava para persistir sempre 

Felipe Dalcarobo 

uerer mudar o mundo em um só dia é bonito, mas não é eficaz e não mantém a motivação por muito 
tempo, principalmente quando você se der de frente com um bocado de cabeças duras por aí, começando 
até por quem você tem dentro de casa. Então, qual o segredo para que as coisas mudem de verdade e eu 
não seja apenas mais um explorado pelo sistema? 

 

Ao estudarmos a história, nos acostumamos – mal – a sempre vincular um grande feito a uma data, quando, na 
verdade, aquele feito foi apenas um marco para a consagração de um período, uma revolução, uma invenção ou 
conquista, que certamente envolveu muito mais do que uma pessoa. Então, nos cobramos o dever de sermos os 
novos Steve Jobs, Martin Luther King ou, mais recentemente, Mark Zuckerberg. 
 

Aqui não afirmo que é impossível mudar rápido, mas que não se deve esperar o mesmo dos outros. O mundo lá 
fora tem suas próprias regras e ter a pretensão de que sua iniciativa será aceita por todos só porque é uma ideia 
boa é assinar um atestado de ingenuidade. Mudanças bruscas sempre atraem barreiras e objeções, por mais 
revolucionárias que sejam, e isso não é de hoje. 

 

Se quer mudar algo de verdade, você muda em um dia, em um 
minuto, em um instante, desde que haja motivos fortes o 
suficiente para tal mudança. Porém, isto começa dentro de 
você, mudando suas atitudes, realinhando seus valores e 
mudando suas convicções. Uma mudança de convicção pode te 
dar a sensação  de  tirar  um  fardo  das  costas,  de  mover  uma  

montanha da frente do seu caminho, ao mesmo tempo é um alívio e um impulso. 

   

 

Gosto de citar como grande exemplo nosso Ayrton Senna, nem tanto somente pela sua grandeza como pessoa, 
mas pela sua proximidade e afinidade com o povo brasileiro. Acompanhando sua carreira, foi evidente sua 
dedicação e convicção para que chegasse ao nível de performance reconhecida mundialmente que conquistou. 
Assim, recuperando a autoestima de uma nação inteira em poder voltar a ter orgulho de sua nacionalidade e ainda 
mais, orgulho de seus costumes e resiliência perante adversidades. 

Assim, lidere a mudança antes de esperar que alguém o faça. Seja 
você o exemplo que quer ver acontecer no mundo. Prove sua tese e 
aplique, fazendo de você sua cobaia para os experimentos mais 
interessantes que puder imaginar. Comunicar através de atitudes é 
infinitamente mais eficaz do que usar palavras, principalmente se 
estas forem julgadoras do comportamento alheio. 
 

Chegamos então ao ponto onde você está pronto para mudar e sabe 
que tem que mudar de dentro para fora, ok. Mas, e como se manter 

motivado para ir além do próximo não? Esta é uma dúvida simples, porém, ignorada por tanta gente, que acaba até 
dificultando a mudança, por gerar grandes frustrações, mesmo a pessoa se considerando extremamente motivada. 
 

A chave neste processo é uma mudança de conceito em relação à forma que enxergamos as outras pessoas. Desde 
que nascemos, buscamos satisfazer nossas necessidades em primeiro lugar, para só então pensar no outro, o que 
para algumas pessoas não acontece nunca, justamente por acreditarem que não possuem o suficiente em recursos, 
conhecimento e sabedoria nem para si, quanto mais para os outros. 
 

O segredo ignorado está na curiosidade. Por mais que acredite que não pode ajudar ninguém, apenas ser ajudado, 
você pode ajudar alguém, se quiser. Sim, se quiser. E este é o grande desafio a ser ultrapassado, pois quando você 
passa a enxergar o mundo como uma possibilidade de contribuição e doação, e não apenas de receber coisas ou 
explorar, a lógica se inverte. Assim, você passa instantaneamente a ser um provedor de soluções. 
 

De qualquer forma, um problema nunca é individual. Afinal, ninguém vive isolado a ponto de não influenciar os 
demais. Se isso acontece em nossos círculos pessoais, imagine nas empresas, onde a complexidade e as 
responsabilidades são ainda maiores. Se uma pessoa tem um problema e reconhece que precisa de ajuda, 
certamente já está num ponto onde não consegue lidar sozinha, ou ainda tem a convicção de que pode ter uma 
melhor solução conjunta. Assim, sem precisar mencionar a satisfação altruísta, evidencia-se o paradoxo de que 
ajudar também é fazer bem para si mesmo. 
 

Q
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Sabe aquela pessoa que você conhece que é uma referência para os outros? Então, ela não é assim por acaso. A 
diferença está na postura que ela tem em relação aos outros. Certamente, em algum momento da vida, ela 
entendeu esta lógica e passou a ter curiosidade pelos problemas ao seu redor e se tornou uma referência porque é 
capaz de solucioná-los, mas, ainda mais, porque se dispõe a ajudar. 

Ayrton Senna era obcecado pela busca de soluções. Sempre 
procurava oportunidades de melhoria em tudo o que se dispunha a 
fazer. Estava constantemente discutindo com os engenheiros para 
encontrar soluções para os mínimos problemas que lhe impediam 
de vencer. Martin Luther King estava sempre procurando 
oportunidades para solucionar o problema da desigualdade em sua 
sociedade. Steve Jobs, por mais que estivesse em meio à 

tecnologia de ponta, vislumbrava o futuro e via oportunidades de solucionar problemas que ainda nem existiam. 
 

Nesse ponto, é importante que entenda também a diferença entre ser uma referência e ser explorado. Ser 
referência é liderar com soluções, ser explorado é aceitar qualquer situação. Um líder se dispõe a solucionar o 
problema com a convicção de que resolver o problema é a recompensa. O explorado já encara a situação como 
algo que tem que aguentar para que tenha um retorno específico no final. O líder ganha reconhecimento, o 
explorado ganha, na melhor das hipóteses, pena. 
 

Claro que você não pode de uma hora para outra resolver todos os 
problemas do mundo, isso é óbvio, mas certamente pode ajudar a 
resolver um problema de alguém que está ao seu lado. Após este, 
quem sabe um outro do seu vizinho de casa ou colega de trabalho. 
Depois aquele problema que incomoda seu bairro, seu 
departamento e quando perceber estará resolvendo problemas 
extremamente complexos, que jamais imaginou ser capaz. 

 

Isso acontece porque ao nos comprometermos a resolver um problema e 
resolvermos, nos tornamos mais capazes de lidar com problemas de melhor 
qualidade. Isso significa que se você se comprometer a resolver aqueles pequenos 
problemas que te incomodam tanto no dia a dia, você estará não só apto a lidar 
de maneira natural com eles, mas pronto para lidar com problemas maiores. 
 

Então, está mais do que na hora de mudar seu conceito sobre como lidar com 
problemas. Elimine o desperdício de energia que hoje tem ao tentar 

simplesmente “se livrar” dos problemas e passe a olhar para eles de frente, com curiosidade, e tomar atitudes para 
que sejam controlados. Ou você decide mudar hoje, ou passará o resto da vida resolvendo os pequenos problemas, 
que se tornaram grandes problemas por falta de  atitude. 
 

Fonte: http://revista.penseempregos.com.br/noticia/2014/08/coach-o-simples-segredo-que-faz-a-diferenca-ao-liderar-4582964.html 
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